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1. Úvod
Místní akční skupina Bohumínsko - zájmové sdružení právnických osob byla založena 10. července 
2012. Zakládajícími členy se stalo sedm obcí, a to Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, 
Doubrava, Petrovice u Karviné, Rychvald a Petřvald.  V prosinci 2012 se zájmové sdružení rozšířilo 
o dalších 14 členů z řad podnikatelů a neziskových organizací.

Základní informace najdete také na: http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/mas-
bohuminsko/13079-mistni-akcni-skupina-bohuminsko.html.

Na území MAS Bohumínska žije 52 tisíc obyvatel, rozloha území zabírá 127,65 km2 .

Hlavním úkolem zájmového sdružení v roce 2013 je zpracování  podkladů pro přípravu 
"Integrované strategie území MAS Bohumínsko 2014-2020" (dále ISÚ MAS Bohumínsko). Jedná 
se o programový dokument, který vzniká komunitním způsobem, zdola nahoru, se zapojením 
veřejnosti. 

Dotazníkové šetření je prvním krokem v oslovení široké veřejnosti. Cílem je zjištění priorit, na 
které by se měl zaměřit rozvoj Bohumínska v letech 2014 - 2020.

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/mas-bohuminsko/13079-mistni-akcni-skupina-bohuminsko.html
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/mas-bohuminsko/13079-mistni-akcni-skupina-bohuminsko.html


2. Metodika distribuce a hodnocení dotazníků

2.1 Území dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření probíhalo od října 2012 do konce února 2013 na všech územích obcí MAS 
Bohumínska. Respondenti mohli vyplňovat dotazník v listinné podobě a odevzdávat jej na 
jednotlivých obecních úřadech. Města Bohumín a Rychvald zorganizovaly elektronickou formu 
sběru dotazníků. Na internetových stránkách jednotlivých obcí byl zveřejněn odkaz na elektronický 
dotazník na stránkách města Bohumína.

2.2 Obsah dotazníku
Po vzoru zkušené MAS Opavsko byl zvolen typ dotazníku, kde byl předem definován okruh priorit 
z oblasti společenského života, hospodářství a zaměstnanosti, infrastruktury a životního prostředí a 
veřejné správy. Respondenti měli zaškrtnout maximálně 10 priorit ze 16 možných. 

Kromě stanovení priorit měli respondenti možnost slovního vyjádření a popsání jiných priorit. 

Z hlediska identifikace respondentů nebyl zjišťován věk ani pohlaví, ale pouze bydliště čí sídlo 
respondenta podle obcí a místních částí.

Respondenti byli dále dotazováni, zda vyplňují dotazníku jako občané či podnikatelé nebo zástupci 
spolků a neziskových organizací či veřejné správy. 

Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 1.



2.3 Metody distribuce dotazníku
S členy MAS Bohumínska a zejména se starosty všech obcí bylo dohodnuto, že každá obec zvolí 
způsob distribuce dotazníků podle svých zvyklostí a možností. Dotazník byl jednotný pro celé 
území MAS. Bylo doporučeno, aby v listinné podobě byl distribuován zejména  prostřednictvím 
komisí a výborů působících při radách či zastupitelstvech obcí. K dispozici byl rovněž všem 
občanům zejména prostřednictvím místních zpravodajů a městských novin. S ohledem na rozvoj 
informačních technologií a vysoké pokrytí území MAS internetem bylo zvolena rovněž 
elektronická forma vyplňování dotazníku. Této možnosti využila města Bohumín a Rychvald. 
Ostatní obce zveřejnily odkaz na elektronický dotazník umístěný na internetových stránkách města 
Bohumína.

Ke zveřejnění dotazníku byla využity některé městské noviny a obecní zpravodaje:

- Bohumín - městské noviny OKO č. 23/12, 7-8 (viz: http://www.mesto-
bohumin.cz/data/oko/oko_2012-23.pdf), 

- Petřvaldské noviny č. 11/2012, str. 4 (http://www.petrvald.info/noviny/pn112012v.pdf),

- Rychvaldský zpravodaj  12/2012, str. 12 (http://www.rychvald.cz/mesto/zpravodaj).

Elektronický dotazník na www.mesto-bohumin.cz byl zveřejněn od 13.12. 2012 do 28.2. 2012. 
Vzhledem k menšímu zájmu podnikatelů bylo koncem ledna osloveno elektronickou poštou přes 
300 podnikatelů a v polovině února obdobně zástupci spolků v Bohumíně.

MAS Bohumínsko a dotazníkové šetření bylo propagováno např. v článku MAS Bohumínsko se 
rozšiřuje z 27.12. 2012 (viz: http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/mas-bohuminsko/13671-
mas-bohuminsko-se-rozsiruje.html ) a v článku Průzkum MAS Bohumínsko v polovině .... (viz:

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/13865-pruzkum-mas-bohuminsko-v-
polovine-reste-ovzdusi-bezpecnost-a-solidaritu-vzkazuji-lide.html ).

2.4 Způsob hodnocení

Doručené anketní lístky v listinné podobě a elektronicky vyplněné dotazníky byly soustředěny na 
jedno místo a a data spojeny do jedné výsledné tabulky, která umožňuje statistické vyhodnocení a 
třídění výsledků:

- zjištění celkového počtu respondentů dle jednotlivých území obcí,

- zjištění počtu zapojených občanů, podnikatelů, spolků a zástupců veřejné správy,

- bodové a procentuální zjištění nejvíce a nejméně požadovaných priorit,

- shromáždění a tématické setřídění textových sdělení

 Výsledné hodnoty jsou zpracovány jak v tabulkové, tak v grafické podobě.

3. Výsledky dotazníkové šetření

Zpracování konečných výsledků dotazníkového šetření proběhlo v březnu 2013. Elektronická 
anketa i sběr dotazníků v listinné podobě byly ukončeny k 28.2. 2013

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/13865-pruzkum-mas-bohuminsko-v-polovine-reste-ovzdusi-bezpecnost-a-solidaritu-vzkazuji-lide.html
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/13865-pruzkum-mas-bohuminsko-v-polovine-reste-ovzdusi-bezpecnost-a-solidaritu-vzkazuji-lide.html
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/mas-bohuminsko/13671-mas-bohuminsko-se-rozsiruje.html
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/mas-bohuminsko/13671-mas-bohuminsko-se-rozsiruje.html
http://www.rychvald.cz/mesto/zpravodaj
http://www.petrvald.info/noviny/pn112012v.pdf
http://www.mesto-bohumin.cz/data/oko/oko_2012-23.pdf
http://www.mesto-bohumin.cz/data/oko/oko_2012-23.pdf


3.1 Počet respondentů dle obcí
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 935 respondentů. Členění dle jednotlivých měst a obcí 
a v rámci Bohumína dle městských části je vedeno v tabulce č. 1 a v grafu č. 1. K celkovému počtu 
obyvatel v MAS Bohumínsko činí počet respondentů méně než 2%.  Nízké procento účasti lze 
přisoudit  obecně malému zájmu o veřejné dění a v případě nově vzniklé místní akční skupiny  také 
zatím nízkému povědomí obyvatel o MAS. Téměř nulová návratnost dotazníků se projevila 
například v Bohumíně z dotazníku uveřejněného v městských novinách. Ochota respondentů 
vystřihnout dotazník, vyplnit jej a odevzdat na sběrné místo je pro respondenty příliš komplikovaná. 
Naopak téměř stoprocentní návratnost listinných dotazníků se projevila při adresném oslovení členů 
komisí při radě města, kde navíc byl i prostor pro seznámení členů komisí s cíli a účelem založení 
MAS. 

U elektronických dotazníků lze zaznamenat vždy zvýšenou návratnost při jeho prvním zveřejnění, 
následných připomenutích, zveřejnění průběžných výsledků. Elektronické vyplnění je velmi 
pohodlné, lze jej vyplnit kdykoliv z pohodlí svého domova. Raritou je vyplnění dotazníku jedním 
občanem Nového Bohumíně téměř před silvestrovskou půlnocí (31.12.2012, 23:41:57).

 

Tabulka 1
Počet obyvatel k 1.1.2012 Město / obec / místní část Počet dotazníků %

Bohumín celkem 545 2,49
Bohumín (neuvedena měst.část) 160
Bohumín-Nový Bohumín 208
Bohumín-Pudlov 23
Bohumín-Skřečoň 53
Bohumín-Starý Bohumín 32
Bohumín-Šunychl 20
Bohumín-Vrbice 5
Bohumín-Záblatí 44
Dětmarovice 65 1,59
Dolní Lutyně 79 1,56
Doubrava 26 2,04
Petrovice u Karviné 17 0,32
Petřvald 24 0,34
Rychvald 158 2,2
Uvnitř MAS Bohumínsko */ 15
Vně MAS Bohumínsko  **/ 6
CELKEM 935 1,81
* / uvedli bydliš tě v MAS Bohumínsko
**/ uvedli bydliště mimo území MAS Bohumínsko 

21 897

4 079
5 053
1 273
5 259
7 065
7 171

51 797



3.2 Počty občanů, podnikatelů, zástupců spolků a veřejné správy
Hlavním důvodem členění respondentů v dotazníku na občany, podnikatele a zástupce spolků a 
veřejné správy byla propagace poslání místní akční skupiny jako zájmového sdružení, které si klade 
za jeden z cílů rozvoj spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Pokud se respondent 
vyjadřoval jako podnikatel či představitel spolku, tak posuzoval okruhy priorit nikoliv z pohledu 
osobního - občanského, ale z pohledu podnikatelského či z pohledu zájmové skupiny.

U elektronických dotazníků převládal občanský přístup k vyplňování, proto byla hromadným e-
mailem oslovena cílová skupina podnikatelů z dostupné databáze podnikatelů s žádostí o vyplnění 
dotazníku z pohledu podnikatele. Z celkového počtu 366 oslovených podnikatelských subjektů s 
žádostí o spolupráci na vyplnění dotazníku jich následně reagovalo 54. Obdobně po adresném 
oslovení osmdesátky spolků a neziskových organizací reagovalo jménem spolku přes padesát 
respondentů.

Členění respondentů je uvedeno v tabulce č. 2 a v grafu č. 2.
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občan podnikatel spolek veř.správa celkem

Tabulka 2
Město / obec / místní část občan podnikatel spolek veř.správa celkem
Bohumín celkem 410 57 56 22 545
Bohumín (neuvedena měst.část) 108 16 25 11 160
Bohumín-Nový Bohumín 174 14 15 5 208
Bohumín-Pudlov 16 5 2 0 23
Bohumín-Skřečoň 36 7 7 3 53
Bohumín-Starý Bohumín 27 3 2 0 32
Bohumín-Šunychl 14 4 2 0 20
Bohumín-Vrbice 5 0 0 0 5
Bohumín-Záblatí 30 8 3 3 44
Dětmarovice 50 5 3 7 65
Dolní Lutyně 53 4 5 17 79
Doubrava 21 0 3 2 26
Petrovice u Karviné 11 4 1 1 17
Petřvald 24 0 0 0 24
Rychvald 50 1 107 0 158
Uvnitř MAS Bohumínsko */ 11 1 2 1 15
Vně MAS Bohumínsko  **/ 5 0 1 0 6
CELKEM 635 72 178 50 935
* / uvedli bydliště v MAS Bohumínsko
**/ uvedli bydliště mimo území MAS Bohumínsko 



3.3 Hodnocení priorit celkem
Hlavní cílem dotazníkové šetření bylo zjistit, jaké priority ze 16 vybraných okruhů považují 
respondenti za nejvýznamnější . Respondenti měli označit maximálně 10 priorit z vybraných 
okruhů. V průměru bylo označeno 8,3 priorit. 

Za absolutní prioritu (přes 79 %) považují respondenti čistotu ovzduší v obcích, zamezení smogu 
z vytápění uhlím, ochrana před hlukem – především z dopravy. Vzhledem k tomu, že často 
respondenti zdůrazňovali v textovém vyjádření obecně "čistotu ovzduší", lze předpokládat, že stav 
ovzduší je v tomto vymezení  okruhu problému tím nejzásadnějším. Respondenty také 
pravděpodobně ovlivňoval fakt, ře šetření probíhalo v topné sezóně často doprovázené inverzními 
situacemi.

Druhou nejvyšší prioritou je bezpečnost v obcích (77,8 %). V dalších stupních zpracování ISÚ 
bude nutno rozklíčovat, zda problematika bezpečnosti je vnímána respondenty obecněji a v celé šíři 
nastíněných problémů nebo spíše se zaměřením na kriminalitu či ochranu před přírodními 
katastrofami.  

Třetího místa (72,4 %) dosáhla "oblast solidarity" - podpora starších spoluobčanů, pomoc 
seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým rodinám s dětmi, boj proti drogám a jiným 
nežádoucím jevům.

Procentuální výsledky všech 16 okruhů problémů jsou uvedeny v tabulce č. 3 a grafu č. 3.

Tabulka 3
Výsledky dotazníkového šetření MAS Bohumínsko 29.10.2012 – 28.2.2013 celkem: %

64,81

62,67

72,41

67,27

41,28

47,27
Investice do vybavenosti obcí (školy, kulturní a sportovní zařízení, sociální a zdravotní zařízení) 60,75

60,32
Opravy historických památek a s taveb – kostely, kapličky a jiné cenné staré budovy 36,79

60,43

32,19

79,04
16,26

Zapojování občanů do správy veřejných záležitostí, společné plánování volených orgánů a občanů 21,82

77,75

67,91

Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež i 
dospělé, zvyků a tradic
Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany, rozvoj 
talentu
Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým rodinám 
s dětmi, boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům
Vytváření pracovních míst v obci, pomoc při zahájení a rozvoji podnikání, podpora při nákupu strojů a 
zařízení pro podnikání
Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních zdrojů – vody, paliv a materiálů, nejlépe 
obnovitelných
Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj 
schopností a dovedností

Investice do sítí (místní komunikace, vodovody, kanalizace, čis tičky, nakládání s  odpady, elektřina, 
vytápění)

Ochrana zeleně v obcích, přírody a krajiny, volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost přírody a její 
pestrost
Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, ochrana potoků, řek a rybníků před 
znečištěním
Čistota ovzduší v obcích, zamezení smogu z vytápění uhlím, ochrana před hlukem – především 
z dopravy
Podpora zlepšování veřejné správy v obcích, vzdělávání i informovanost volených zástupců

Bezpečnost v obcích – snižování rizik v dopravě, ochrana před úrazy, požáry a jinými přírodními 
katastrofami, boj s  kriminalitou
Spolupráce obcí navzájem v rámci mikroregionů, Místní akční skupiny Bohumínsko i se sousedy 
v jiných regionech i v zahraničí (např. V Polsku)



3.4 Hodnocení priorit dle obcí

Lze zaznamenat rozdíly v hodnocení priorit v jednotlivých územích obcích. Vzhledem k poměrně 
nízkému počtu respondentů v některých obcích se zde projevuje výrazněji statistická chyba. 

Srovnat lze například sousední obce Bohumín a Rychvald, kde bylo také odevzdáno nejvíce 
dotazníků. Pro Bohumín je největší prioritou čistota ovzduší (83,86 %), ale pro Rychvald 
bezpečnost v obci (82,28 %).

Srovnání priorit podle obcí je v tabulce č. 4.
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Opravy historických pamá-
tek a staveb – kostely, kap-
ličky a j iné cenné staré 
budovy

Ochrana zeleně v obcích, 
přírody a krajiny, volně ži-
jících zvířat a živočichů, 
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Odpovědné hospodaření 
v lesích a na zemědělské 
půdě, ochrana potoků, řek 
a rybníků před znečištěním
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z vytápění uhlím, ochrana 
před hlukem – především 
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Podpora zlepšování ve-
řejné správy v obcích, vzdě-
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Zapojování občanů do 
správy veřejných záležitos-
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Bezpečnost v obcích – sni-
žování rizik v dopravě, 
ochrana před úrazy, požáry 
a j inými přírodními kata-
strofami, boj s kriminalitou

Spolupráce obcí navzájem 
v rámci mikroregionů, 
Místní akční skupiny Bo-
humínsko i se sousedy 
v jiných regionech i 
v zahraničí (např. V Pol-
sku)



3.5 Textová sdělení
Část respondentů využila možnosti doplnit vyplněný dotazník o vlastní textové sdělení. Statistika 
počtu takovýchto sdělení v členění dle města a obcí (v případě Bohumína také dle městských částí) 
a dle okruhu respondentů je uvedena v tabulce č. 5.  

Respondenti jednak zdůrazňovali některou ze 16 priorit, popřípadě konkretizovali svou prioritu v 
rámci daného problémového okruhu. Pro přípravu veřejných setkání v jednotlivých obcích mohou 
být podnětné další náměty, které reagují na konkrétní místní problematiku či aktuální události v 
obci v čase vyplnění dotazníku. Respondenti, kteří na sebe zanechali kontakty budou osobně 
pozváni na veřejná setkání.

Tabulka 4
Výsledky dotazníkového šetření MAS Bohumínsko 29.10.2012 – 28.2.2013 – % vyjádření priorit k počtu respondentů dle obcí a částí obcí:
Město / obec A B C D E F G H I J K L M N O P
Bohumín celkem 58,72 59,08 73,03 73,94 43,85 53,58 59,08 55,78 38,72 62,57 28,07 83,85 13,39 20,37 77,80 32,48
Bohumín (neuvedena měst.část) 60,63 63,13 71,25 74,38 45,63 49,38 55,63 53,75 26,88 58,75 20,63 83,75 16,25 16,88 78,13 35,63
Bohumín-Nový Bohumín 59,13 60,58 78,37 77,40 45,19 58,17 58,65 50,00 47,60 61,54 28,37 86,06 11,06 22,60 75,48 29,81
Bohumín-Pudlov 56,52 56,52 69,57 56,52 43,48 43,48 52,17 43,48 43,48 78,26 39,13 91,30 17,39 13,04 82,61 30,43
Bohumín-Skřečoň 52,83 49,06 79,25 71,70 41,51 49,06 66,04 66,04 33,96 69,81 32,08 86,79 18,87 28,30 84,91 33,96
Bohumín-Starý Bohumín 56,25 46,88 46,88 62,50 37,50 56,25 65,63 65,63 43,75 68,75 43,75 68,75 12,50 31,25 59,38 31,25
Bohumín-Šunychl 80,00 55,00 70,00 80,00 30,00 60,00 70,00 85,00 45,00 50,00 30,00 70,00 10,00 10,00 85,00 30,00
Bohumín-Vrbice 40,00 80,00 80,00 80,00 0,00 60,00 60,00 60,00 40,00 40,00 40,00 60,00 40,00 20,00 100,00 60,00
Bohumín-Záblatí 52,27 59,09 68,18 72,73 50,00 52,27 59,09 63,64 36,36 68,18 29,55 86,36 4,55 13,64 84,09 31,82
Dětmarovice 70,77 55,38 61,54 58,46 26,15 61,54 61,54 61,54 41,54 55,38 36,92 72,31 33,85 40,00 69,23 32,31
Dolní Lutyně 74,68 72,15 69,62 62,03 37,97 35,44 59,49 78,48 36,71 53,16 32,91 83,54 15,19 17,72 79,75 51,90
Doubrava 88,46 76,92 73,08 61,54 34,62 34,62 53,85 80,77 38,46 61,54 34,62 65,38 7,69 23,08 76,92 34,62
Petrovice u Karviné 88,24 76,47 70,59 70,59 52,94 29,41 58,82 35,29 17,65 35,29 35,29 64,71 29,41 41,18 64,71 41,18
Petřvald 70,83 50,00 83,33 70,83 41,67 20,83 70,83 91,67 33,33 66,67 12,50 70,83 25,00 33,33 83,33 12,50
Rychvald 72,78 72,78 73,42 52,53 39,24 34,81 70,89 62,03 31,01 59,49 44,30 68,35 17,72 15,19 82,28 28,48
Uvnitř MAS Bohumínsko 46,67 40,00 73,33 60,00 40,00 46,67 13,33 53,33 33,33 53,33 40,00 66,67 20,00 40,00 66,67 33,33
Vně MAS Bohumínsko 66,67 83,33 100,00 33,33 66,67 16,67 66,67 50,00 33,33 100,00 66,67 100,00 16,67 33,33 66,67 50,00
CELKEM 64,81 62,67 72,41 67,27 41,28 47,27 60,75 60,32 36,79 60,43 32,19 79,04 16,26 21,82 77,75 33,26

A Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež i dospělé, zvyků a tradic
B Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany, rozvoj talentu
C
D
E Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních zdrojů – vody, paliv a materiálů, nejlépe obnovitelných
F Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a dovedností
G Investice do vybavenosti obcí (školy, kulturní a sportovní zařízení, sociální a zdravotní zařízení)
H
I Opravy historických památek a s taveb – kostely, kapličky a jiné cenné staré budovy
J
K
L
M
N Zapojování občanů do správy veřejných záležitostí, společné plánování volených orgánů a občanů
O
P

Podpora s tarš ích spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým rodinám s dětmi, boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům
Vytváření pracovních míst v obci, pomoc při zahájení a rozvoji podnikání, podpora při nákupu strojů a zařízení pro podnikání

Investice do sítí (místní komunikace, vodovody, kanalizace, čističky, nakládání s odpady, elektřina, vytápění)

Ochrana zeleně v obcích, přírody a krajiny, volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost přírody a její pestrost
Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, ochrana potoků, řek a rybníků před znečiš těním
Čistota ovzduší v obcích, zamezení smogu z vytápění uhlím, ochrana před hlukem – především z dopravy
Podpora zlepšování veřejné správy v obcích, vzdělávání i informovanost volených zástupců

Bezpečnost v obcích – snižování rizik v dopravě, ochrana před úrazy, požáry a jinými přírodními katastrofami, boj s kriminalitou
Spolupráce obcí navzájem v rámci mikroregionů, Místní akční skupiny Bohumínsko i se sousedy v jiných regionech i v zahraničí (např. V Polsku)



Textová sdělení jsou po provedení pravopisné korektury shromážděna do dvou příloh. Příloha č. 2 
seskupuje sdělení za Bohumín a příloha č. 3 pak za ostatní obce.

4. Závěr
Výstupy z dotazníkové šetření, které proběhlo na území MAS Bohumínsko před zahájením prací na 
přípravě podkladů pro zpracování analytické a strategické části Integrované strategie území MAS 
Bohumínsko 2014-2020, budou sloužit zejména jako podklad pro veřejná setkání, která jsou 
naplánována ve všech obcích území MAS v květnu a červnu 2013 a také jako podklad pro jednání 
pracovních skupin. 

Výsledky dotazníkového šetření budou předány všem členům MAS Bohumínsko, zveřejněny na 
internetových stránkách MAS. Pokud současně probíhají aktualizace strategických plánů měst a 
obcí, mohou být závěry šetření využity rovněž k tomuto účelu.  Textová sdělení, která popisují 
konkrétní problém v dané obci jistě využijí starostové obcí. 

4.1 Předpokládané termíny veřejných setkání v jednotlivých obcích
15.5.2013 Dolní Lutyně

21.5.2013 Rychvald

29.5.2013 Doubrava

12.6.2013 Petrovice u Karviné

19.6.2013 Dětmarovice

24.6.2013 Bohumín

26.6.2013 Petřvald

Termíny setkání lze nalézt také v článku z 23.3. 2013 Dotazník MAS Bohumínsko (viz:

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/mas-bohuminsko/14053-dotaznik-mas-
bohuminsko.html).

Statistika textových sdělení dle obcí a okruhu respondentů Tabulka 5
občan podnikatel spolek veřejná správa celkem obec, městská část

18 1 2 0 21 Bohumín
34 2 3 0 39 Bohumín-Nový Bohumín
2 1 0 0 3 Bohumín-Pudlov
4 1 1 0 6 Bohumín-Skřečoň

12 1 0 0 13 Bohumín-Starý Bohumín
1 0 0 0 1 Bohumín-Šunychl
8 1 0 0 9 Bohumín-Záblatí

79 7 6 0 92 Bohumín – celkem
2 0 0 0 2 Dětmarovice
7 0 1 2 10 Dolní Lutyně
1 0 2 0 3 Doubrava
1 0 0 0 1 Petrovice
8 0 0 0 8 Petřvald
1 0 1 0 2 Ostatní

20 0 4 2 26 M imo Bohumín – celkem
99 7 10 2 118 CELKEM

http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/mas-bohuminsko/14053-dotaznik-mas-bohuminsko.html%20
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/mas-bohuminsko/14053-dotaznik-mas-bohuminsko.html%20


5. Seznam příloh

Příloha 1 Vzor dotazníku

Příloha 2 Textová sdělení z Bohumína

Příloha 3 Textová sdělení z obcí mimo Bohumín


